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 Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi  

  

 Jyrki Kataisen hallituksen tavoitteena on välittävä ja 

menestyvä Suomi. Suomea kehitetään pohjoismai-

sena hyvinvointivaltiona ja yhteiskuntana, joka kan-

taa vastuunsa paitsi omista kansalaisistaan, myös 

kansainvälisesti osana pohjoismaita, Eurooppaa ja 

maailmaa.  
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7 Hyvinvointipolitiikka 

 Hyvinvoivat kansalaiset, koulutus, korkea työllisyysaste, kattava 

toimeentuloturva sekä vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut 

ovat pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan sosiaalisen ja 

taloudellisen kestävyyden perusedellytykset.  

 Sosiaaliturvan kehittämisessä pääpaino on palveluiden laadun, 

saatavuuden ja vaikuttavuuden paran-tamisessa sekä 

etuuksien kehittämisessä niin, että jokaisen toimeentulo 

turvataan. Sosiaaliturva osal-taan vahvistaa yhteisöllisyyttä 

sekä rohkaisee edistämään omaa hyvinvointia ja ottamaan 

vastuuta itsestä ja lähimmäisistä.  

 Hallitus painottaa julkisten palveluiden merkitystä tasa-arvon ja 

yhdenvertaisuuden takaajana. Kuntien mahdollisuutta järjestää 

palveluja vahvistetaan. Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään 

yhtenä koko-naisuutena painottaen ennaltaehkäisyä ja 

asiakkaan asemaa.  
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Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen     

ja palvelujen tuottaminen 

 Sosiaali- ja terveydenhuollon laadukkaiden, vaikuttavien ja oikea-

aikaisten palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden varmistamiseksi 

uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta osana 

kuntarakenteen uudistamista.  

 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuu säilytetään 

kunnilla. Laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden 

varmistamiseksi ja rahoituksen turvaamiseksi tulee muodostaa sosi-

aali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuuseen kykeneviä 

vahvoja peruskuntia.  

 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen ja rahoittamiseen kyke- 

nevän vahvan kunnan vaihtoehtona voidaan tarvittaessa antaa mah- 

dollisuus poikkeusmenettelyyn, jossa kunnat yhdessä voivat muo-

dostaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuu-

seen kykeneviä, väestöpohjaltaan riittävän suuria sosiaali- ja tervey- 

denhuoltoalueita. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen 

uudistuksen toteutus selvitetään osana kunta- ja palvelurakenne- 

selvitystä.  
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Painopistealueita 

 Julkinen talous 

– julkisen talouden vakauttaminen 

– kestävyysvaje 

– valtion velkasuhteen kääntäminen laskuu 

– työurien pidentäminen 

 

 Kuntauudistus- ja palvelurakenneuudistus 

– vahvoihin peruskuntiin perustuva kunta- ja palvelurakenne 

– hallinnon rakenteet 

– kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen 
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Hallitusohjelma kokonaisuutena 

 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011 

- 88 sivua tekstiä 

- Talouspolitiikkaa 8 sivua 

- Hyvinvointipolitiikkaa 13 sivua 

- liki 200 STM:n hallinnonalaan liittyvää asiaa tai linjausta 

 

 =>  hallitusta muodostettaessa hyvinvointi ja 

  terveys, sosiaali- ja terveyspolitiikka olivat  

  merkittävässä asemassa 
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Sote-uudistus 

 

 Useita kirjauksia uudistuksesta ja sen toteutuksesta 

 

 Joiltain osin horjuvuutta linjauksissa 

 

 Linjaukset eivät ole olleet kiveen hakattuja 

– kehysriihi 2013 

– Orpon koordinaatioryhmä 
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Johtopäätökset 

 Hallitusohjelma on kovin laaja ja pirstaleinen, 

päälinjat hukkuvat yksittäisten asioiden suureen 

joukkoon 

 

 Hallituksella on selvä tavoite uudistaa sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelujärjestelmä 

– kuntapohjaisuudesta pidetään kiinni 

 

 Asiakkaan / potilaan asema ja oikeudet eivät nouse 

vahvasti esiin 

– poikkeuksena lähinnä ikäihmiset ja vammaiset 
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